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O odioso regime fascista q':le duJ:"ante48 anos oprimiu até mais naõ ser poseível
o povo portugu~s caíu, foi substituído aquando do moviÍnento militar de 2.5 de . .Abril
por um novo regime,

i.lm

regime de democracia.. burguesa, mas as

&uas .,,manifestaçoeE~S ·

na vida da sociéd ~de náõ ' desapareceram, nem n perigo da sua restauraçap pode ser
deitado de lado; Após o ~5 de Abril muitos saõ os que, tendo-se até aí opostoao
.,

crimino-s o fascismo;' ficaram converlCi~os que " o fascismo acabou ", " já naõ há fâs
cismo" e outras ideias erradas que levam ao imobilismo na .luta anti-fascista
ainda -hój~ bem .actual, à falta de vigilância revolucionária sobre as tentativas
dessa ':;:.c riniinosa fdeologia tentar mostrar-se ~ luz do dia; ·à condescendênc~a. . para
com muitasacÇoes que antes do 25 de~bril seriam consideradas fascistas e j~s
tamente atacadas como tal.
Em Coimbra, no movimento estudantil, muitos grupos fascistas actuaram nos Últimos anos a defender o regime de Salazar e Marc'e lo, o terrorismo da Pide e os ma.2_
s-ac:res dos POvos das colónias. Desde as seitas que promoviam a sua acção .no maior
:i"

segred~ c cimo a ANSA e os Comités de Caça aos Comunistas

r

até

à Cidadela, .OTEC, aos

promotores das falhadas Queima das Fi tas e a alguns organismos autónomos-. da AAC

f'-

cupados pelos fascistas- Orfeon eTuna- aí esses reacionários se albergavam e j'!:!l
t'1s fomavam um bloco contra a luta revolucionária dos estudantes de Coimbra. Tam-

,

·-

.· .

,

.

bem durante os ultimes anos grande tem sido a tradição de luta anti-fascista d"'s
estudantes de Coimbra, de que são exemplo a persiguição montada aos sabotadores da
greve a exames em I969, o 9 de Maio de I970 em que foi boicotado um espectáculo da --

o

OTEC no Teatro Gil Vic~n~e após
que os ey tu:d9-ntes f():r:;am . br;u,~alme~te., c:ttacadns pe- ·
la polÍcia de choque que disparou sobre e~ manifestantes . tend~ ' um ~~sso companheiro ficado gravemente feri~o! ..a luta contra a Queima das Fi tas em I97I em que milh§:.
res de estudantes, durante.· ~a ' ~einaria; se manifestà.ram e correram .com os fascistas
que viram as suas festas ir por àgua abai-~o, o Festival de Coros que teve de ser
realizado com protecção policial, ' a ~iaita do i~s6iati :espanhol Lopez RodÓ a Coimbra; durante estes Últimos anos muitas vezes os estudantes foram atacados pela
cri
.
;

minosa polÍcia de choque e muitoe camaradas nossos presos nas masmorras da PIDE
por denúncia desses cães de guarda

d~

regime fascista e colaboradores com a

PIDE,

dos estudantes fascistas que hnje se passeiam pelas escolas e pelas reuniões dos

,/•'

estudantes.
Sim~

todo esse bando de fascistas ê colaboradores da PIDE continua a frequentar
A

·'

as nosPas escolas e tem agora o descaramento de frequentar também as reuniões. Deixar os fascistas actuarem livremente é não opôr uma forte barreira e vigilância revolucionária ao peri go de ressurgimento das suas práticas criminosas. Os fascistas
organizam-se: antes do 25 de Abril era a ANSA 9 a

FRENTE~

os

c.c.c.,

agora são os C.Q.

mités Nazis de Acção Revolucionária (C.N.A.R.) que Últimamente encheram a cidade de
inscrições fascistas e colonialistas, apologistas da continuação da guerroa colonial
e do terrorismo da cruz suástica. Premanecermos imóveis tace à sua acção é

deixa~

as portas abertas a os seus crimes.
Por outro laUo o Governo ProvisÓrio mostra-se impotente para levar acabo um coa
sequente combate ao

fasa~smo

e aos fascistas como o provam o terem deixado ir os

dois cabeças do anterior regime 9 Marcelo e Tomás, para o Brasil sem qualquer paga
pelos crimes cometidos e estarem a libertar os pides que nas colÓnias já começaram
a dedicar-se a práticas terroristas contra os defensores da Independência, bem como
ainda não terem levado acabo a exigência do Povo Português de julgamento pÚblico

~

ses criminosos.
Organizemo-nos pois em GRUFBS DE ACÇ;ÃO ANTI-FASCISTA, eí:n tdd.as as, escalas e locais de habi.tação de estudantes, participemos assim a'o lado do povo· português na lJ! .
ta sem tréguas . contra -tudo o -que permanece do faspismo , -~prõs'siga-mos os seguintes objectivos: .
DESTRO.IR TODOS OS VESTtG10S D\ FASU:ISMO NAS ESCOLAS .
EXPULSAR OS -FASCISTAS DAS REUNIÕES DE ESTUDANTES
- DENUNCIAR ÃS MÀSSAS OS CONHECIDOS FASCISTAS APRESENTANDO O SEU CURRICULUM CONTRA-REVOLUCION~RIO

E EXPULSA-LOS DAS ESCOLAS SEMPRE ~UE SE MOSTREM DISPOSTOS A TRAIR

AS DECISÕES DEMOCR~TICAS DOE ESTUD ANTES
- VIGIAR A- SUA 'ACTIVIDADE E INFORMAR TODOS. OS CAJYIARADAS DE ~UALQUER NOVO DA.D()
IMPEDIR .E SABOTAR A PROPAGANDA NAZI
-ENCETAR UMA TENAZ LUTA VIOLENTA CONTRA ESTES · INIMIGOS~ DEFENSORES DO ODIOSO RE1

GIME QUE DURANTE 48 ANOS · OPRIMIU O POVO PORTUGUES

·-··

comtte·· rfiVoltJtiondno--··de· estudantes
comtmistas de CoirnbrO
1~.7-74
.,. .
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